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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. General Part-III Examination, 2020  

 GEOGRAPHY 

PAPER-GEOG-IV 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 SECTION-I 
খ -১ 

Marks-20 
CATEGORY-A 

ে ণী-ক 
 Answer any one question from the following within 300 words 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর ৩০০ শেbর মেধ  দাও 
10×1 = 10

1. What is land use? Discuss about the nature and attributes of land use. 
িমর বয্বহার বলেত িক বােঝা ? িম বয্বহােরর pkিত ও বিশ য্ সmেকর্ আেলাচনা কেরা। 

10

  
2. What is meant by urban morphology? Describe the morphology of an 

urban settlement with the help of concentric zone theory.  
শহেরর গাঠিনক িবনয্াস বলেত িক বােঝা ? সমেকnd ব নী তেttর সাহােযয্ শহেরর গাঠিনক 
িবনয্াস বয্াখয্া কেরা। 

10

  

 CATEGORY-B
ে ণী-খ 

 Answer any two questions from the following within 150 words each 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধ  দাও 

5×2 = 10

3. Give a brief note on change in land use by agriculture and its impact on 
environment.  
kিষকােযর্র dারা িমর বয্বহািরক পিরবতর্ন এবং পিরেবেশর উপর তার pভাব সmেকর্ সংিkp 
আেলাচনা কেরা। 

5
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4. Describe the factors responsible for the development of dispersed 
settlement. 
িবিkp জনবসিত গেড় ওঠার কারণgিলর বণর্না দাও। 

5

  
5. What are the major characteristics of CBD?

কndীয় বািণজয্ অ েলর pধান বিশ য্gিল িক িক ? 
5

  
6. How does physical hazard disturb the land use pattern of a region? 

pাkিতক িবপযর্য় িমর বয্বহােরর ধারণােক িকভােব িবপযর্s কের ? 
5

  
7. Classify urban settlements according to their functions.  

কাযর্াবলীর িভিtেত নগর বসিতর ণীিবভাগ কেরা। 
5

  
8. Briefly discuss the forming factors of ‘Megalopolis’.

পৗরমহাপু  গেড় ওঠার কারণgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
5

  
9. Distinguish between rural and urban settlement. 

gামীণ ও নাগিরক বসিতর মেধয্ পাথর্কয্ িনrপণ কেরা। 
5

  

 SECTION-II 
খ -২ 

Marks-30 
CATEGORY-A 

ে ণী-ক 
 Answer any two questions from the following within 300 words each 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট  ৩০০ শেbর মেধ  দাও 
10×2 = 20

10. Define ‘Remote sensing’. Briefly discuss the advantage and disadvantage 
of remote sensing. 
দূর-সংেবদন কােক বেল ? এর সুিবধা এবং অসুিবধাgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

10

  
11. Give a brief account of the key components of aerial photograph 

interpretation. 
িবমানিচt বয্াখয্া করার িবিভn উপাদানgিল সmেকর্ সংিkp ধারণা দাও। 

10

  
12. Define satellite image. Discuss the role of resolution of satellite imageries 

in the accurate interpretation of land use.   
উপgহিচt-র সংjা দাও। িম বয্বহার সংkাn সিঠক বয্াখয্ায় উপgহিচেtর িবেভদন-এর 

িমকা িনেদর্শ কেরা। 

10
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13. What is GIS? Briefly explain its importance and application. 

GIS িক ? এর grt এবং উপেযািগতা সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
10

  
 CATEGORY-B

ে ণী-খ 

 Answer any two questions from the following within 150 words each 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধ  দাও 

5×2 = 10

14. What do you understand by ‘Electromagnetic spectrum’?
‘ইেলকে াময্াগেনিটক sক াম’ বলেত িক বােঝা ? 

15. What is photogrammetry? 
ফেটাgািমিত বলেত িক বােঝা ? 

16. What is Geo-stationary satellite? Give examples.
িজও- sশনারী সয্ােটলাইট িক ? উদাহরণ দাও। 

17. What are the elements of raster data model?
রাsার তথয্ গঠেনর উপাদানgিল িক িক ? 

18. Briefly classify air photo. 
সংেkেপ িবমান-িচtর ণীিবভাগ কেরা। 

19. What do you mean by climatic map?
আবহাওয়াগত মানিচt বলেত িক বােঝা ? 

20. What is ‘principal point’ in Air photo?
িবমান-িচেt ‘িpিnপাল পেয়n’ বলেত িক বােঝা ? 

 
——×—— 

 


